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Konu: Sıvı Ölçme Problemleri (litre problemleri) 3
Aşağıdaki problemleri dikkatlice okuyalım ve cevaplayalım.
1) Mustafa, 17 litre su bidonunu yarım
litrelik şişelere doldurmak istiyor. Mustafa
şişeleri kaç seferde doldurur?

4) Bir çiftçi yarım litre sütü 2 TL’den
satmaktadır. Bu çiftçi 30 litre sütten sütü
kaç TL kazanır?

2) Bir kolide yarım litrelik 24 kutu süt
vardır. Sütün litresi 4 TL olduğuna göre bir
koli süt kaç TL eder?

5) Piknik için 1 litrelik 8 adet ve yarım
litrelik 26 adet meyve suyu aldık. Alınan
meyve suyunun toplamı kaç litredir?

3) Bir satıcı 80 litre kolonyayı 2 litrelik
kaplara doldurdu. Bu kaplardan 23 tanesini
sattı. Satıcının kaç litre kolonyası kaldı?

6) 28 yarım litrelik meyve suyuna kaç litre
meyve suyu eklenirse 20 litrelik meyve suyu
elde edilir?

4) 16 litrelik 5 teneke zeytinyağı, 6 litrelik
bidonlara boşaltılırsa kaç litre zeytinyağı
artar?

8) Her gün yarım litre süt içen bir çocuk iki
haftada kaç litre süt içer?
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9) 80 litrelik bir deponun 1 ‘ i kaç litre su
alır?
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13) Litresi 4 TL olan sütten 13 litre aldık.
Satıcıya kaç TL ödemeliyiz.?

10) Bir otomobilin deposunun yarısı 120
TL’ye doluyor. Buna göre 4 depo benzin kaç
TL eder?

14) Her biri yarım litre olan şişelerden 50
tanesini doldurmak için kaç litre kolonyaya
ihtiyaç vardır?

11) Köye dedemin yanına giderken 63 litre
benzin aldım. Döndüğümde aldığım benzinin
1 ‘i bitti. Buna göre depoda kaç L benzin
7 kaldı?

15) Bir fabrikada üretilen zeytin yağı, her
biri yarım litrelik 182 şişeye konuldu. Buna
göre fabrikada kaç litre zeytinyağı üretildi.?

12) Çiftliğimizde 12 tane inek vardır. Bir inek
günde 14 litre süt vermektedir. Sütün yarısını
peynir yapıyoruz, kalan yarısının da
satıyoruz. Buna göre 1 haftada kaç litre süt
satmış oluruz?

16) Bir bakkalın deposunda 5 tane 7 litrelik,
3 tane 5 litrelik, 2 tane 4 litrelik ve 14 tane 1
litrelik zeytinyağı vardır. Buna göre bu
bakkalın deposunda toplam kaç litre
zeytinyağı vardır?
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